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STUDIE A PRAMENY K DĚJINÁM MYŠLENÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Vítězslav Gardavský / Anděl na hrotu meče
Český filosof Vítězslav Gardavský pracoval na knize v obtížných pracovních podmínkách během let
1972–1975, kdy mu bylo zapovězeno působit v oboru. Gardavský zde sice navazuje na řadu motivů
ze svých předchozích dvou knih (Bůh není zcela mrtev, Naděje ze skepse), nicméně současně rozvíjí,
na příkladu starozákonního proroka Jeremiáše, zcela původní úvahy, v nichž se pokouší rehabilitovat
„proroka“ – a to nikoli jako osobnost, ale daleko spíše v jeho společenské funkci sociálního kritika.
Vydání se opírá o strojopisnou i rukopisnou verzi Gardavského knihy.

Jakub Trnka / Filosof Erazim Kohák
Erazim Kohák (1933–2020) patřil k nejvýznamnějším postavám české filosofie druhé poloviny dvacátého století. V letech 1949–1990 žil v nuceném exilu ve Spojených státech amerických, fi losoficky byl nejvíce ovlivněn T. G. Masarykem
a Husserlovou fenomenologií. Ve své práci se zabýval celou
řadou námětů – od metafilosofie a etiky přes politická a sociální témata až k českým a evropských intelektuálním dějinám.
Ve svém pozdějším myšlení kladl velký důraz na ekologickou
problematiku. Kniha představuje systematický a zároveň čtivý
úvod do jeho filosofie.

Dušan Coufal / Turnaj víry
Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433
Jednání Čechů s basilejským koncilem lze označit za vrcholný
okamžik husitské revoluce. Autor navazuje na řadu starších pokusů
popisujících slyšení husitů v Basileji, jde ale do větší hloubky i šíře
a rozsáhlým rukopisným studiem odhaluje řadu nových skutečností.
V centru jeho pozornosti stojí kauza přijímání laiků z eucharistického
kalicha, která byla hybatelem dění. A je to právě sledování symbiózy
středověkého učeneckého idealismu a politického pragmatismu, co
mu otevírá cestu k přesvědčivým odpovědím na rozhodující otázky.
Již vyšlo:
Eliška Poláčková / Verbum caro factum est. Performativita
bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy
Lenka Řezníková, Vladimír Urbánek (eds.) / Ex definitione
Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty

EDIČNÍ ŘADA DNEŠNÍ SVĚT
André Comte-Sponville / Duch ateismu
Úvod do spirituality bez Boha
Populární francouzský filosof napsal elegantní esej o možnosti spirituality ve věku masového ateismu. Na rozdíl od jiných ateistů současnosti
má za to, že duchovní život nezávisí nutně na náboženství. Zdůvodňuje
tedy možnost svého druhu ateistické spirituality, která nepředpokládá
existenci nadpřirozených sil a transcendentního řádu.
Překlad Hana Fořtová.

Již vyšlo:
Tony Milligan / Pravda v době populismu
James Garvey / Etika klimatické změny
Co je a co není správné ve světě, který se otepluje

FILOSOFIE A SOCIÁLNÍ VĚDY
Oliver Decker, Christoph Türcke (eds.) / Autoritářství
Kritická teorie a psychoanalytická praxe
Kniha se zaměřuje na zásadní téma autoritářství, které se ve společnosti a politice stalo bohužel opět
aktuální. V západní a východní Evropě, na druhé straně Atlantiku i na dalších místech světa se ozývají
rasistické a extrémistické požadavky. Tyto požadavky stojí na devalvování druhých, na nenávisti vůči
takzvaným „zrádcům národa“ a na úctě k domnělým „silným vůdcům“. Interdisciplinární analýzy
v oblasti fi losofie a sociálních věd začaly rozvíjet koncept autoritářství nejprve jako snahu zkoumat
nastupující fašismus 30. let minulého století. Kniha navazuje na tuto linii výzkumu originálním aktualizovaným způsobem.
Překlad Miluš Kotišová.

Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský / Filosoﬁe a ohrožená Země
Kniha se zabývá vztahem filosofie k současné ekologické krizi, která se v posledních letech vyostřila
v souvislosti s globální změnou klimatu. Poukazuje na sociální rozměr problematiky a na některé
možnosti praktického řešení v politické rovině. Autoři knihy přitom analyzují originální přínosy pro
oblast ekologické filosofie: Jonasovu koncepci etiky pro budoucnost, Apelův akcent na význam diskurzu pro ekologické myšlení, Rolstonovo zaměření na problém objektivních hodnot a také pohled na
celou axiologickou problematiku, Birnbacherovu tematizaci dlouhodobých zájmů lidstva či Hösleho
aplikaci Hegelovy koncepce vztahu ducha a přírody na ekologickou oblast a rovněž tematizaci sociálních kontextů ekologických problémů.

Michael Sandel / Jak trh vytlačuje morálku
Michael Sandel, profesor morální a politické filosofie na Harvardově univerzitě, v knize vysvětluje, že
prospěšná funkce trhu má své morální meze. Ačkoli zaznamenáváme tendenci, že stále více věcí a služeb je dnes možné prodat a koupit, většina lidí si nepřeje, aby trhy zcela ovládaly jejich životy a byly
nejvyšším hodnotovým kritériem. Kniha je vhodná především pro zájemce o současnou morální a politickou fi losofii, politologii a sociologii.

Ťiang Čching / Konfuciánský ústavní
systém
Konfuciánský ústavní systém

Jak starověká minulost Číny může

utvářet její politickou budoucnost
Ťiang Čching (Jiang Qing), současný nejoriginálnější
čínský konfuciánský politický fi losof, představuje v knize svoji komplexní teorii
vládnutí založeného na třech zdrojích politické legitimity. Přitom
odvozuje a obhajuje návrh trojčlenného parlamentu, který by nejlépe
reprezentoval konfuciánský politický ideál.
filosofů současnosti. Proslul svojí koncepcí ústavního konfucianismu
-

na prvky tradiční čínské civilizace, především na konfuciánské motivy,
-

Konfuciánský ústavní systém

Překlad Martin Brabec a Miluš Kotišová.

A
jsou důležitým předpokladem pro definování procesu modernizace,
přičemž poznání nezápadních civilizací je důležité také pro sebeporo-
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Konfuciánský
ústavní systém
Jak starověká minulost Číny
může utvářet její politickou
budoucnost

Překlad Milan Kreuzzieger, Sue Nguyen a Jan Rovenský.

Texty této knihy editoval kanadský filosof Daniel A. Bell, aby je díky nakladatelství Princeton University Press zpřístupnil západním čtenářům.
Snad budou objevné také pro české čtenáře.

Miloslav Pauza / Idea strukturální demokracie. Politická filosofie na
principu respektu k Řádu skutečnosti
ISBN 978-80-7007-600-2

9 788070 076002

Axel Honneth / Právo svobody. Nárys demokratické mravnosti
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odlišná významná teoretická stanoviska. Toto poznání je nutným předpokladem interkulturní komunikace.

ŤIANG ČCHING

této knihy, který sice nezastává konfuciánskou filosofii Ťianga Čchin-

Již vyšlo:
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EMANCIPACE A KRITIKA
Rudolf Bahro / Alternativa
Ke kritice reálného socialismu
Základním poselstvím knihy Rudolfa Bahra byla kritika státu
a byrokracie sovětských režimů a pokus navrhnout vůči nim alternativu spojující volání po demokracii, ekologické obnově, odstranění
privilegií aparátu. Herbertem Marcusem byla nazvána nejdůležitější marxistickou knihou za poslední desetiletí. Podle názoru východoněmecké Stasi se jednalo „o vysoce rafinovanou a nebezpečnou
antikomunistickou propagandu, která je, dlužno zdůraznit, také antisovětská“. Překlad knihy vznikl v kruzích českého disentu, koloval
jako samizdat a po čtyři desetiletí ležel zapomenut.
Překlad Milan Jelínek a kol.

György Lukács / Dějiny a třídní vědomí
Kniha je souborem volně navazujících esejů maďarského marxistického filosofa Györgye Lukácse, které sepsal v letech 1919
až 1921, když byl po pádu Maďarské republiky rad nucen žít
v exilu. Jednotlivé eseje spojují dva motivy. Jednak snaha objasnit metodologické jádro marxismu jako teorii společnosti
a dějin a jednak pokus o rozvržení teorie kolektivní akce,
jejíž krajní podobou je revoluce. Český překlad Lukácsovy
knihy pořídil koncem 60. let minulého století Lubomír
Sochor, poprvé však vychází až nyní.
Překlad Lubomír Sochor.

Již vyšlo:
Karl Korsch / Marxismus a filosofie
Ondřej Lánský, Lubomír Sochor (eds.) / Materiály k teorii elit a k její kritice. Od klasiků do sedmdesátých let 20. století

KONTRADIKCE
Joseph Grim Feinberg a kol. (eds.)
Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení 2019/1
Contradictions. A Journal for Critical Thought 2019/2
Dvojjazyčná ročenka je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti
kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické“ situaci
v dalších částech světa. Vyjde třetí ročník s texty o H. Marcusovi a K. Kosíkovi, M. Siemekovi
a E. Ilyenkovovi, E. Bondym, T. G. Masarykovi, buddhismu a marxismu, reálsocialismu, autonomistickém marxismu ve východní Evropě, disentu a o fikci. V tematické sekci ročníku publikujeme
texty J. Waltona, V. Stoyanové, J. Grima Feinberga, O. Holuba, E. Isina, N. Awanové, Z. Mlynáře
a M. Lakatoše s kritickými pohledy na občanskou společnost.

EUROPAEANA PRAGENSIA
Karel Müller (ed.) / Evropeizace identit a kolektivní paměti
Aktivní hranice a proměny veřejné sféry v přeshraničním prostoru
Kniha, která představuje teoretický koncept aktivní hranice zasazený do obecnějšího rámce evropeizačních procesů, shrnuje závěry z výzkumu dvou trojzemních euroregionů (Nisa a Šumava) z let
2017–2019. Jeho součástí bylo reprezentativní dotazníkové (online) šetření mezi starosty a starostkami
příhraničních obcí a 50 polostrukturovaných rozhovorů s aktéry přeshraniční spolupráce. Koncept
aktivní hranice je zde pojímán jako kulturní veřejný statek, který vytváří příznivé předpoklady k veřejnému učení, sociální integraci a překonávání předsudků i historických křivd.

Irena Fuková, Petr Hlaváček, Kateřina Voleková
Praga mystica
České traktáty utrakvistického kněze Jana Bechyňky

České traktáty utrakvistického kněze
Jana Bechyňky

PR AG A M YS T IC A

Komentovaná edice staročeských pastoračně-teologických traktátů
Jana Bechyňky († 1507), utrakvistického kněze doby jagellonské
a výrazné osobnosti české reformace, který působil jako kazatel
u kostela sv. Apolináře na Novém Městě pražském. Jádrem edice
je slavný Bechyňkův text Praga mystica, jejž autorský tým použil
jako symbolické pojmenování celé publikace.

PR AGA MYSTICA
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Lukáš Lička
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu
ep12obalka_navrh.indd 1

Monografie se zaměřuje na problém, který obvykle není spojován se středověkou filosofií: otázku aktivity subjektu v jeho kognitivním vztahu ke světu, a to především na rovině smyslového vnímání.
Toto zkoumání se opírá o texty tří františkánských myslitelů 13. a 14. století: Rogera Bacona, Petra
Oliviho a Petra Auriola. Zvláštní důraz je kladen na františkánský kontext jejich teorií, jakož i na
různé způsoby, jimiž se vyrovnávali s dědictvím řecké a arabské tradice optiky, reflektované v latinské Evropě od 13. století.

MIMOŘÁDNÁ ČÍSLA FILOSOFICKÉHO ČASOPISU
Jan Bíba (ed.) / Democracy and Opinion
On Nadia Urbinati’s Theory of Democracy
Současná krize demokracie, kterou zakoušejí mnohá demokratická společenství, nutí nejenom politické teoretiky opětovně promýšlet klíčové pojmy demokratické tradice. Tato situace pak vede k nárůstu nových teoretických přístupů. Předkládaný svazek je věnovaný kritické diskusi díla Nadii
Urbinati, která patří k předním současným demokratickým teoretikům a jejíž dílo je známé i českému
čtenáři. Jednotlivé, anglicky psané příspěvky tak diskutují její pojetí demokratického proceduralismu,
reprezentativní demokracie, role soudnosti či populismu.

Jan Makovský (ed.)
Leibniz et leibnizianismes
Univerzální vliv Leibnizova myšlení na další dějiny filosofie může
vést k zanedbání otázky po způsobu jeho šíření a přejímání. Existuje něco jako leibnizianismus? Lze tu klást nějakou kontinuitu,
která by umožňovala uchopit i vlastní divergence? Stati jsou věnovány napětí mezi pojmem přírody a možnostmi analýzy nekonečna, uchopení času a perspektivy mezi Leibnizem, Kantem
a Heideggerem, deskriptivní metafyzice a rozporu mezi Leibnizem
historickým a Leibnizem „ideálním“. Autory francouzsky psané
publikace jsou odborníci z Kanady, Francie a střední Evropy.

Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Phillip N. Haberkern, David R. Holeton (eds.)
The Bohemian Reformation and Religious Practice 12
Další svazek anglicky psané ediční řady „BRRP“, založené již v roce 1994, která mapuje intelektuální
dějiny české reformace 14.–17. století v širokém transdisciplinárním kontextu, a to se zvláštním zřetelem k filosofii, teologii, dějinám umění, liturgii a muzikologii. Garantem edičního projektu je spolu
s Filosofickým ústavem AV ČR též Collegium Europaeum FF UK.

Jakub Jinek (ed.) / The Rule of People and the Rule of Law
Společným jmenovatelem obsažených příspěvků, jež jsou v angličtině, je snaha uchopit vztah mezi vládou lidu a vládou zákona, který tvoří ústřední problém politické filosofie od jejího vzniku v klasické
době. Články se věnují původnímu řeckému pochopení zákona a jeho vztahu k demokracii, sofistické
problematizaci tohoto vztahu pod heslem opozice fysis – nomos a zejména pak jeho novému pojetí v díle
Platóna a Aristotela. Autory příspěvků, které jsou uspořádány chronologicky, jsou přední světoví odborníci na problematiku antického politického myšlení sdružení ve výzkumné síti Collegium Politicum.

ACTA COMENIANA
Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.)
Acta Comeniana 32
Anglicky psaný svazek přináší pět studií zaměřených na dějiny filosofie, literatury a vědění raného novověku. A. Kubalová objevně
analyzuje 13 kázání známého luterského teologa M. Hoëho von
Hoënegg. M. Žemla zkoumá pojetí metafyziky světla v dílech
V. Weigela. S. Heßbrüggen se zabývá kontroverzí o pojetí filosofie
mezi O. Casmannem a D. Hoﬀmannem. J. Černá zpracovává téma
lidské důstojnosti rozvíjené v iberoamerické literatuře 16. století.
H. Ferencová zkoumá cestopis J. Swintona, který navštívil mimo
jiné české země. Svazek obsahuje rovněž recenze novější domácí
a zahraniční literatury k intelektuálním dějinám raného novověku.

Vladimír Urbánek, Lucie Storchová (eds.)
Acta Comeniana 33
Svazek, který vyjde v angličtině, je koncipován monotematicky: studie spojuje zájem o různé aspekty
učenecké komunikace v období 16. a 17. století. G. Almási srovnává tzv. důvěrný styl v humanistické
latinské a vernakulární korespondenci. K. Viiding se zaměřuje na rétorické strategie dopisů, které si
vyměnili J. Caselius a D. Hilchen. M. Vaculínová analyzuje malý soubor listů psaných C. Crinesiem
S. Tengnagelovi. M. Slavíková představuje latinský styl dopisů J. Hübnera adresovaných J. A. Komenskému. Příspěvek L. Storchové se zabývá korespondencí z období, kdy J. A. Komenský rozšiřoval
svou korespondenční síť. Článek K. Kriisy se věnuje valencím užívání latiny a vernakulárních jazyků
v dílech prvního profesora historie na univerzitě v Dorpatu. Svazek uzavírá studie O. Podavky, která
analyzuje korpus textů mezi B. Balbínem a A. Hackenschmidtem.

COLLOQUIA MEDIAEVALIA PRAGENSIA
Martin Nodl, Piotr Węcowski (eds.)
Colloquia mediaevalia Pragensia 22
Marxismus a medievistika: společné osudy?
Společným tématem příspěvků českých a polských historiků je
recepce marxismu v 50. a 60. letech 20. století v českém a polském medievistickém bádání. Důraz je kladen jak na otázky
ideologie, tak na problémy recepce marxismu jako interpretačního
přístupu. Vedle toho autoři na konkrétních příkladech ukazují,
jakým způsobem se medievisté vyrovnávali s marxismem jako
metodologií sociálních věd v bádání historickém, archeologickém
i uměnovědném. Komparativně zaměřené příspěvky se snaží vysvětlit, v čem se recepce marxismu v Československu a Polsku lišily, stejně jako ukázat, jak marxismus postupně ztrácel stranickou
závaznost na úkor metodologického pluralismu.
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MarxisMus
a Medievistika:
Společné oSudy?
EDITOØI
MarTIn nODl, PIOTr WÊcOWskI

MONUMENTA NUMISMATICA
Jiří Lukas (ve spolupráci s J. Militkým, T. Wágnerem a M. Fikrlem)
Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště
Denier Hoard Dating back to the End of the 10th Century and Found in Chýšť
Denárový soubor nalezený v létě 2015 v okolí obce Chýšť (okr. Pardubice) představuje uzavřený a svou
početností mimořádný celek. Na základě rozboru jeho obsahu je možno podrobněji dokumentovat
činnost mincoven v Praze a na Vyšehradě na sklonku vlády knížete Boleslava II. (972–999). Nález
významně doplňuje i naše znalosti o stavu české společnosti a o charakteru ekonomických procesů
probíhajících na konci 10. století, tedy v období předcházejícímu hluboké krizi českého státu. Kniha
je v angličtině a češtině.

NUMISMATICKÉ SBORNÍKY

Jiří Militký (ed.) / Numismatický sborník 33/1
Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě.
Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů
starších, prostor však dostávají rovněž příspěvky zaměřené
na souvislosti, v nichž mince vystupují jako důležitý historický pramen.

PARVA PHILOSOPHICA
Alice Koubová, Petr Urban / Etika péče a etika hry
Filosofická reflexe
Kniha je příspěvkem k promýšlení etických otázek, které vyvstávají
v kontextu chápání lidské subjektivity jako „slabé“, neautonomní, bytostně vztahové, ve specifickém slova smyslu závislé, a tudíž i zranitelné a křehké. Autoři se zaměřují především na dva přístupy, které
z pojetí relační subjektivity vycházejí, a sice přístup etiky péče a filosofie hry. Pokoušejí se naznačit jasná společná východiska etiky
péče (C. Gilligan, V. Held, J. Tronto) a filosofie hry (D. Winnicott,
M. Spariousu a B. Sutton-Smith) a zároveň nabídnout způsob, jak
komplexní teorii etiky péče obohatit o principy vycházející z ideje
herní ambivalence a transitivity.

D m y t r o Č y ž e v s k y j (1894–1977) – literární
vědec, filosof, slavista a komeniolog ukrajinského původu.
mezi jeho hlavní vědecké zájmy řadíme slovanské baroko,
filosofii Hegelovu, kantovu, dílo a filosofii H. skovorody,
j. a. komenského a tvorbu N. v. Gogola a F. m. Dostojevského.
Čyževského vědecké dílo je mimořádně obsáhlé a čítá na devět
set prací psaných ukrajinsky, rusky a německy.
mezi nejvýznamnější Čyževského monografie patří: Логіка
(Logika) (1924), Український літературний барок (Ukrajinské
literární baroko) (1941–1944), Історія української літератури:
від початків до доби реалізму (Dějiny ukrajinské literatury:
od počátku do období realismu) (1956), Культурно-історичні
епохи (kulturně-historické epochy)(1978) a Russische Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts (Dějiny ruské literatury 19. století) (1967).
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PUBLIKACE MIMO EDIČNÍ ŘADY
David Černý / Dobrý život a eutanazie
Monografie se pokouší o ucelené pojetí etiky eutanazie, založené na pojmu dobrého života. Podrobně
představuje hlavní teorie dobrého života a ukazuje, jakým způsoben se promítají do etické reflexe
ukončení života pacienta lékařem. Neklade si tak ambiciózní úkol, jakým je prokázání nepřípustnosti
eutanazie, spíše se zaměřuje na prokázání slučitelnosti současné lékařské praxe s etikou odmítající toto
radikální opatření na konci života.

Jan Černý / Jevení a spása. Subjektivita v materiální
fenomenologii Michela Henryho
Může se fenomenologická filosofie zabývat otázkou spásy v křesťanském smyslu? Jaký je smysl bytí Já a jak vymezit subjektivitu?
To jsou některé z otázek, které si kladl významný francouzský
fenomenolog Michel Henry. Závěrečná fáze vývoje jeho filosofie
znamenala obrat ke křesťanství, spojila jevení velmi úzce s otázkou života a smrti člověka, zároveň zdůraznila subjektivní moment jevení. Kniha analyzuje jak původní koncept Henryho materiální fenomenologie, tak i následné změny. V českém prostředí
jde o druhou větší práci věnovanou fi losofii Michela Henryho,
tentokrát s důrazem na její náboženský rozměr.

Ivan Landa / Karel Kosík a ﬁ losoﬁe praxe
Kniha rekonstruuje filosofii praxe, kterou Karel Kosík zformuloval jako alternativu vůči Heideggerově
fundamentální ontologii. Zároveň však také sleduje Kosíkovo postupné přibližování se k Heideggerově
filosofii techniky, k němuž dochází v průběhu 60. let minulého století bezprostředně po vydání Dialektiky konkrétního (1963). V analýze ontologických a antropologických témat, jako je čas, práce, lidská
přirozenost, odcizení, kultura, politika a technika, autor ukazuje, že se Kosík odklání od svého emfatického pojetí praxe jako konstituce či revoluční přeměny společenské reality a přichází s novou koncepcí lidského jednání.

Jan Makovský / Markýz de l’Hospital a Analýza nekonečně malých
Analýza nekonečně malých z roku 1696 je prvním systematickým pojednáním diferenciálního počtu
a představuje milník matematických dějin. Ve francouzském jazyce ji sepsal Guillaume-François, markýz
de l‘Hospital; právem však náleží jeho učiteli Johannu Bernoullimu. Úvod k jejímu prvnímu českému
překladu přibližuje složité události předcházející vzniku práce, v komentáři k dílu se pak ukazuje původ jednotlivých tvrzení v korespondenci l‘Hospitala a Bernoulliho, ale zrovna tak je obsah konfrontován s předinfinitesimálními metodami od Archiméda přes Galilea, Descarta, Fermata až k Huygensovi a Leibnizovi.

Daniela Čadková / Oslněni hellénským sluncem
Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914
Období konce dlouhého 19. století se vyznačuje nápadným příklonem k antickým námětům. Řecká a římská antika se objevuje
v mnoha sférách kulturního života – je podstatnou součástí středoškolské výuky, tvoří jeden z ideových rámců hnutí Sokol a představuje prestižní repertoár témat pro tehdejší básnictví a dramatiku. Tyrš, Vrchlický, Machar a další si ji idealizují a promítají do
ní vše, co postrádá jejich současnost. Kniha zkoumá a analyzuje
různé projevy oslnění „hellénským“ sluncem v tehdejší české kultuře a zároveň sleduje její pozvolný odklon od antického ideálu
s příchodem Moderny.

Martin Nodl / Počátky Jednoty bratrské
Kniha je věnována dějinám tohoto náboženského společenství v druhé polovině 15. století. Autor
ukazuje, že intepretace počátků byla ovlivněna bratrskou pamětí. V ní byl formulován svébytný příběh, jenž se však již od konce 15. století výrazně odchyloval od reality. Stejně tak, ačkoli Jednota bratrská byla hlasatelkou náboženské tolerance vůči vlastnímu společenství, ve vztahu k utrakvismu a katolictví byla náboženstvím netolerantním, zakládajícím si na své výlučnosti. To vedlo k vzájemným
střetům s utrakvistickým i katolickým táborem.

Josef Kuře / Prospektivní bioetika
Studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií

Příběhy slavných vil renesančního Říma

Studie analyzuje hlavní proudy současné bioetiky s ohledem na časovost a budoucnost. Hodnotí, jak
bioetika odpovídá na výzvy biomedicíny. Zkoumá potenciál, který mají přístupy bioetiky pro etiku primárně zaměřenou na budoucnost. Na základě provedené analýzy pak navrhuje koncept prospektivní
bioetiky, tedy do budoucnosti zaměřené etické reflexe biomedicíny a biotechnologií.

Příběhy
slavných vil
renesančního
Říma
Jana Máchalová
Ivan Chvatík

Jana Máchalová, Ivan Chvatík
Příběhy slavných vil renesančního Říma
Vyprávění o římských vilách z období renesance a raného
baroka je pojato nejen jako zasvěcený průvodce architektonickými a výtvarnými skvosty 15. a 16. století, ale čtivou formou uvádí čtenáře do obecně kulturních a politických dějin,
které předurčily moderní Evropu. Kniha zachycuje proměny
společnosti, odhaluje, jak se renesanční životní styl vycházející
ze znovuobjevené antiky, propojený s kultem přírody a rozvinutím lidské přirozenosti, postupně proměňoval směrem k barokní exaltovanosti a zbožnosti. Text je bohatě prokládán fotografickou dokumentací.

F

Antonín Novák (ed.) / Traktáty a receptáře
Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka
Publikace zpřístupňuje základní prameny k výtvarným technologiím a postupům užívaným pro umělecká díla v minulosti, rozptýlené v málo dostupných, většinou cizojazyčných publikacích. Zahrnuje
celkem 36 samostatných textů, které jsou řazeny chronologicky a sahají do období od 8. do počátku
18. století. Kniha je určena širší odborné veřejnosti, i proto jsou jednotlivé recepty v nutných případech
doplněny krátkými vysvětlivkami nebo komentáři; za příslušnými odstavci jsou pak umístěny odkazy
na recepty a popisy obdobného charakteru.
Překlad Antonín Novák.

Johann Peter Cerroni
Spisovatelé Království českého
Díl II.: C–D
Slovníkem spisovatelů Království českého Scriptores Regni
Bohemiae, jehož autorem byl moravský zemský úředník, historik a sběratel Johann Peter Cerroni (1753–1826), vrcholí
několik desítek let trvající snahy řady učenců druhé poloviny
18. století postihnout dějiny vzdělanosti českého státu. Cerroni
do slovníku zařadil všechny jemu známé vzdělance Českého
království. Na zpracování hesel se podílejí latinisté, germanisté,
bohemisté a hebraista, kteří edici opatřili textově-kritickým
aparátem, výkladovými poznámkami a přeložili latinské
biogramy učenců do češtiny.

DOTISKY ROZEBRANÝCH PUBLIKACÍ

Jan Mervart (ed.)
Karel Kosík. Dialektika, kultura a politika
Eseje a články z let 1955-1969
Čtvrtý svazek Sebraných spisů Karla Kosíka zahrnuje články, eseje,
rozhovory a kratší příležitostné texty pocházející z let 1955 až 1969.
V první části jsou shromážděny stati, jejichž prostřednictvím
Kosík vstupoval do polemik o marxismu, o aplikaci marxistické metody i o negativních jevech socialismu. Předestírá zde svoji koncepci
dialektiky vycházející z Hegela a Lukácse a načrtává obrysy vlastní
verze marxistické teorie, která je v jeho pojetí společenskou kritikou. Druhou část tvoří články, v nichž Kosík dialektiku aplikuje
na konkrétní fenomény umění a kultury. V analýze literárních děl
(Hemingwaye, Kafky či Haška) rozvíjí úvahy o společenské roli
kultury, politice, humanismu apod.

Jaroslav Peregrin, Marta Vlasáková
Filosoﬁe logiky
Kniha je soustavným pojednáním o problémech fi losofie
logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu
jinak, než obvykle knihy o filosofii logiky bývají. Na jedné
straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie
logiky zápasí, často vznikly mnohem dříve než v době, kdy se
objevila moderní logika; na druhé straně se ale snaží demonstrovat, že je tu specifický druh filosofických problémů týkajících se logiky, který skutečně vznikl až se vznikem moderní
logiky. Kromě tradičních témat se tudíž práce zabývá i ryze
novodobými problémy logiky (spojenými například s axiomatizací logických kalkulů a vytvářením jejich množinových
modelů, s otázkou jejich úplnosti a neúplnosti, či s bující pluralitou logických systémů). Je psána tak, aby byla srozumitelná nejenom úzkému okruhu odborníků.

Martha C. Nussbaumová / Ne pro zisk
Proč demokracie potřebuje humanitní vědy
Kniha známé americké filosofky je obhajobou humanitního
vzdělání, jež je v západních společnostech stále více pod tlakem ekonomických imperativů a komercionalizace. S oporou v argumentech klasiků jako Sókratés, Rousseau, Dewey,
Mann, Thákur a dalších dokazuje, že všestranné humanitní
vzdělání je jednou ze základních podmínek přežití demokracie. Zatímco technická specializace vyhovuje požadavkům
efektivity a produktivity, nestačí pro kultivaci kritického
a inovativního myšlení. Kniha byla nominována v soutěži
Cen Nakladatelství Academia v kategorii překlad vědecké
nebo populárně-naučné práce.
Překlad Otakar Vochoč.
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